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Avgjørelse i forbindelse med overgang til næringsvirksomhet 

Det vises til din melding til Karantenenemnda mottatt 13. september 2022. Karantenenemnda 

har behandlet saken din. I behandlingen deltok nemndas medlemmer, Hill Marta Solberg 

(leder), Gunnar Hæreid, (nestleder), Bernt Jørgen Stray, Steinulf Tungesvik og Ragna Aarli.  

  

Vedtak 

Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ilegges 12 måneder saksforbud regnet fra 

fratredelse den 12.april 2022 til og med 12. april 2023. Saksforbudet er gitt med hjemmel i 

karanteloven § 7, jf. § 6 b) og c). Du ilegges ikke karantene. 

 

Saksforbudet gjelder spørsmål som hørte til ditt ansvarsområde og saker som var til 

behandling i din funksjonstid som forsvarsminister. Det innebærer blant annet at du ikke kan 

ta på deg oppdrag eller involvere deg i saker knyttet til investeringsprosjekter eller 

anskaffelser der Forsvarsdepartementet eller underliggende virksomheter er part eller på 

annen måte er direkte involvert. 

 

Rettslig grunnlag  

Det fremgår følgende om karantene i karanteneloven § 6: 

 

Karantenenemnda kan, ved overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller 

etablering av næringsvirksomhet, i særlige tilfeller ilegge en politiker karantene i inntil seks 

måneder etter fratreden når 

a) det foreligger en konkret forbindelse mellom politikerens tidligere ansvarsområder, 

arbeidsoppgaver i den politiske stillingen eller bestemte saker som var til behandling i 

departementet i politikerens funksjonstid, og interessene til den virksomheten 

politikeren blir tilknyttet eller etablerer, eller  

b) politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller kan gi virksomheten 

politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler, eller  

c) overgangen på annen måte kan være egnet til å svekke tilliten til forvaltningen 

generelt.  
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Det fremgår følgende om saksforbud i karanteneloven § 7: 

 

Karantenenemnda kan i særlige tilfeller, dersom ett eller flere av vilkårene i § 6 er oppfylt, 

ilegge en politiker saksforbud i inntil tolv måneder etter fratreden. Saksforbud kan ilegges i 

stedet for eller i tillegg til karantene.  

 

Dersom det foreligger særlig tungtveiende grunner, kan det ilegges et saksforbud i inntil tolv 

måneder i tillegg til en karantene på inntil seks måneder.  

 

Saksforholdet 

Du har vært statsråd i Forsvarsdepartementet fra 14 oktober 2021 til 12. april 2022. Du har 

etablert virksomheten Enoksen Consult AS som har som formål å drive med rådgivning til 

selskaper som ønsker å etablere virksomhet i Norge, særlig i Andøy innen romvirksomhet. 

 

Av de opplysninger som fremkommer av Enhetsregisteret står det at virksomheten består i 

konsulenttjenester, rådgivning, samfunnskontakt og styrearbeid særlig innen rom- og 

forsvarsindustri. 

 

Karantenenemndas vurdering 

Karantenenemnda har vurdert om det foreligger et særlig tilfelle som begrunner ileggelse av 

karantene og saksforbud, og har kommet frem til at vilkåret for å ilegge saksforbud er oppfylt.  

 

Nemnda har lagt vekt på at du gjennom ditt embete som Forsvarsminister har fått kjennskap 

til og har innsikt i en rekke saker og saksområder av stor betydning for næringslivet, særlig 

forsvarsindustrien. I tillegg har du opparbeidet deg et kontaktnett i departementet og 

forsvarssektoren.  

 

Som innehaver av Enoksen Consult AS er det ikke kjent hvem som kan bli dine fremtidige 

kunder. Du kan få kunder som vil kunne ha stort nytte av den kunnskapen du har fra din tid 

som forsvarsminister i egen næringsvirksomhet. Karantenenemnda har derfor kommet til at 

vilkårene i lovens § 6 bokstav b) og c) er oppfylt. 

 

Kombinasjonen av den brede innsikten en forsvarsminister får, og at din næringsvirksomhet 

opererer med et stort nedslagsfelt, herunder samfunnskontakt og rådgivning til 

forsvarsindustrien, innebærer etter Karantenenemndas vurdering at vilkåret om et særlig 

tilfelle er oppfylt.  

 

På bakgrunn av den tiden som har gått siden du fratrådte embetet har nemnda truffet vedtak 

om at du ikke skal ilegges karantene. Nemnda legger vekt på den tiden det har gått siden du 

fratrådte, som nå er over fem måneder. Nemnda kan maksimalt ilegge en karantene på seks 

måneder jf. karanteloven § 6.  

 

Nemnda har kommet frem til at det er nødvendig med et saksforbud. Nemnda legger vekt på 

at det er ikke ønskelig at det kan bli reist spørsmål ved om en tidligere politiker vil kunne 

benytte informasjon og kunnskap i sin nye virksomhet. Et tidsmessig skille som et saksforbud 

også er, bidrar til å opprettholde tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. 
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Omfanget av og lengden på saksforbudet er ilagt for å forhindre mistanke om at kunnskapen 

og nettverket du har fått i Forsvarsdepartementet kan gi din næringsvirksomhet og kunder av 

denne, særlige fordeler jf. karanteloven § 6 b). En slik mistanke vil kunne bidra til å svekke 

tilliten til forvaltningen generelt og til det politiske systemet jf. karanteloven § 6 c). 

 

I vurderingen av er det lagt vekt på at du var statsråd i 6 måneder. Det er også lagt vekt på at 

du var statsråd i den nåværende regjeringen. 

 

I perioden med saksforbud 

Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg i disse saksområdene i eget eller 

for andre selskap. Det betyr et forbud mot rådgivning og bistand til andre, saksbehandling, 

deltakelse i forhandlinger og møter eller på annen måte deltakelse i fora der saksområdet blir 

behandlet eller drøftet, samt å ha kontakt med relevante myndigheter i disse saksområdene.  

 

Rett til ny vurdering  

Du har rett til å be om at Karantenenemnda foretar en ny vurdering av saken. Dersom du 

ønsker en ny vurdering må du kreve dette innen fem dager etter at du har mottatt dette brevet, 

jf. karanteneloven § 3 tredje ledd. 

 

Et eventuelt søksmål om gyldigheten av Karantenenemndas vedtak kan ikke reises uten at det 

er krevd ny vurdering av saken, og ny vurdering er gitt, jf. karanteneloven § 3 femte ledd. 

 

Rett til å se saksdokumentene  

Du har rett til å se dokumentene i saken. Det følger avforvaltningsloven § 18 jf. § 19. 

 

Informasjonsplikten består.  

Avgjørelsen i denne saken gjelder den konkrete overgangen som er behandlet. Skulle du 

innen ett år etter at du sluttet som politiker etablere ny virksomhet, gå over til en annen 

stilling eller påta deg et nytt verv, må også dette klareres med Karantenenemnda. 

 

 

Hill Martha Solberg (leder)     Gunnar Hæreid (nestleder) 

(sign.)        (sign.) 

 

Bernt Jørgen Stray  Steinulf Tungesvik  Ragna Aarli 

(sign.)    (sign.)    (sign.)  

         

        

  

Vedtaket fra Karantenenemnda er godkjent elektronisk og inneholder ikke signatur. 

 

Kopi: 

Statsministerens kontor 

Forsvarsdepartement 

 

 


